
 

   ישראל   |   5290002רמת גן, מיקוד    |   אילן - אוניברסיטת בר   |   הפקולטה למדעי החברה   |   בית הספר לעבודה סוציאלית 

School of social work  | Faculty of Social Sciences  | Bar-Ilan University  | Ramat-Gan, | 5290002  Israel  

 הנחיות מחלקתיות לנרשמים לתואר שני )לבעלי תואר ראשון בע"ס( 

גשנת הלימודים תשפ"  

 

 

 נק"ז במהלך התואר  + כתיבת עבודת תזה  18: מסלול עם תזה

 

 נק"ז במהלך התואר    24:  מסלול בלי תזה

 

 ללימודי יסוד ביהדות  כל תלמידי התואר השני נדרשים ללמוד

תלמידי מסלול א' )עם תזה( נדרשים ללמוד אנגלית לתואר שני )פרטים על מבחני המיון, רמות  
 (. אתר היחידה לאנגלית כשפה זרהראו ב הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים

 תלמידי מסלול ב' )בלי תזה( פטורים מלימודי אנגלית לתואר שני. 

 

. בתחילת לכל מגמה ולכל מסלול יש תכנית סגורה ומובנית.  יש להקפיד להירשם לכל הקורסים

השנה נרשמים לכל הקורסים של אותה שנת הלימודים, דהיינו קורסי סמסטר א', קורסים  

 שנתיים, קורסי סמסטר ב'.

 

 

 

 לימודי מחקר  –מסלול עם תזה  

לומדים שני קורסים סמסטריאליים בשיטות מחקר: האחד בדגש מחקר  כולם בשנה הראשונה 

 כמותי והשני בדגש על מחקר איכותני 

 קורס לפי שיטת המחקר של התזה: לומדים סמינר תזה + כולם  בשנה שנייה  

בניתוח איכותני המתקיים במחלקה אחרת. כל הפרטים  קורס  אוקורס שנתי בסטטיסטיקה 

   במזכירות.

  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fefl.biu.ac.il%2Fnode%2F1232&data=05%7C01%7Cdikla.barkai%40biu.ac.il%7Ce1b8fb7bd04540b7d97308da33f04a7d%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637879404381901932%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pKucwGu6%2FYcc%2BRovbstev95RdPGjOGaMDsrsi89w9kA%3D&reserved=0
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 יש להיערך מראש   - דרישות הפרקטיקומים   –מגמה טיפולית 

 

המבוגר א' בשנת הלימודים הראשונה, נדרשים לצורך הלמידה בפרקטיקום חובה טיפול בפרט  .1

דינמית  -ומעלה טיפול פרטני ארוך טווח בגישה פסיכו  17כל  הסטודנטים לטפל בשני מטופלים בני 

)הדרכת הורים אינה כלולה בהנחיה זו(. הטיפול צריך להיעשות במסגרת שירות מוכר לעבודה  

בעל תואר שני בעבודה סוציאלית   סוציאלית בליווי הדרכה שבועית קבועה מעובד סוציאלי

 .ובאוריינטציה טיפולית

 

, נדרשים הסטודנטים לעמוד בדרישות של  17נוסף לדרישה לטפל בשני מטופלים מעל גיל  .2

הנוספים בשתי שנות הלימודים )במסלול בלי תזה בוחרים    הסמינריונים והפרקטיקומים

הסטודנטים בכל שנה סמינר ופרקטיקום, במסלול עם תזה בוחרים הסטודנטים סמינר  

 .ופרקטיקום אחד בשנה השנייה ללימודים(

 

נדרשים לטפל בשני ילדים    עבודה עם ילדים ונוערסטודנטים הלומדים בסמינר ופרקטיקום של 

 .לאורך כל שנת הלימודים בה נלמדים הסמינר והפרקטיקום 17ת לגיל  ו/או נערים מתח

 

נדרשים לטפל במשפחה, זוג ,   הטיפול במשפחהסטודנטים הלומדים בסמינר ופרקטיקום בתחום 

 .או הורה וילד, לאורך שנת הלימודים בה נלמדים הסמינר והפרקטיקום

 

נדרשים להנחות קבוצה    צההטיפול בקבוסטודנטים הלומדים בסמינר ופרקטיקום בתחום 

 .טיפולית לאורך שנת הלימודים בה נלמדים הסמינר והפרקטיקום

 

נדרשים    התנהגותית –בגישה קוגניטיבית  סטודנטים הלומדים בסמינר ופרקטיקום הממוקד 

לטפל בשני מטופלים המתמודדים עם דיכאון ו/ או חרדה בשנת הלימודים בה נלמדים הסמינר  

 .והפרקטיקום

 

נדרשים לטפל במשך כל    אובדנים שאינם מוותים הלומדים בסמינר ופרקטיקום בתחום סטודנט

ומעלה המתמודדים עם  מעברים נורמטיביים במעגל החיים    18שנת הלימודים בשני מבוגרים בני  
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או מצבי משבר, כמו  גירושין, הגירה, פיטורין, מחלה  או נכות במשך כל שנת הלימודים בה  

 .קטיקוםנלמדים הסמינר והפר 

 

" נדרשים לטפל בשני  המטפל המטופל ומה שביניהםסטודנטים הלומדים בסמינר ופרקטיקום "

 .ומעלה במשך כל שנת הלימודים בה נלמדים הסמינר והפרקטיקום  18מבוגרים בני  

 

נדרשים לטפל בשני מבוגרים בני   טיפול דינמיהעוסק בסטודנטים הלומדים בסמינר ופרקטיקום  

 ומעלה במשך כל שנת הלימודים בה נלמדים הסמינר והפרקטיקום.  18

 

בית הספר רואה לנכון להיחשף ולהכיר מרצים שונים בעלי גישות שונות ולכן מי שלמד עם ד"ר  

 בשנה הבאה.  איתה לא יוכל להירשם לסמינר ופרקטיקום בשנה א' הילית ברודסקי 

 

 

 יש להיערך מראש  - דרישות הפרקטיקומים  –   ובריאותמגמת שיקום 

 

המעלה סוגיה    טיפול להציג  נדרשים משבר וטראומהסטודנטים הלומדים בסמינר ופרקטיקום  

 .רלוונטית להתערבות במשבר ובטראומה. ההתערבות יכולה להיות ברמת הפרט או הקהילה

   

מקרו: שילוב מתודות התערבות במערכות  -מיקרו סטודנטים הלומדים בסמינר ופרקטיקום  

סוגיה אישית וממוקדת, הקשורה לתפיסת המקצוע והזהות   ת נדרשים להציג שיקום ובריאו

     יחסי טיפול /הדרכה/ ניהול/ארגון במקום העבודה  מקצועית ו/או

 

לטפל  נדרשים   במערכות שיקום ובריאות טיפול פרטניסטודנטים הלומדים בסמינר ופרקטיקום 

לפחות במטופל אחד בטיפול פרטני המתקיים אחת לשבוע במשך כל שנת הלימודים כדי להתנסות 

 . וללמוד טיפול בחשיבה דינמית
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 דרישות הפרקטיקומים   – פיתוח קהילתי וארגונימגמת 

 

נדרשים להציג   שינוי מדיניות וניהול שותפויות בקהילהסטודנטים הלומדים בסמינר ופרקטיקום  

 סוגיה מקצועית ממקום העבודה באחד הנושאים המרכזיים של הקורס. 

 

נדרשים להציג דילמה או   ניהול בארגונים חברתייםסטודנטים הלומדים בסמינר ופרקטיקום  

 קושי מעולם הניהול שאיתם מתמודדים במסגרת התפקיד בעבודה. 

 

 בהצלחה!! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


